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60’ernes og 70’ernes farvede overfangsglas fra
Glasværket i Odense.
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Et lille hjørne af produktionen fra Glasværket i Odense er beskrevet ud fra oplysninger
hentet i Dansk Glas 1925-1985, Moderne Glas 1890-2000, Glashåndværk i
Danmark, Katalog ”Holmegaard of Copenhagen”, Personalebladet Glaspustet, samt
samtaler med mine kolleger på Glasværket.

Søndersø, den 30.12.2002
Anders Tybjerg Jørgensen

60’ernes og 70’ernes farvede overfangsglas fra Glasværket i Odense.

I slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne blev den tekniske kunnen og store
faglige dygtighed blandt medarbejderne på ”Glasværket” stillet overfor nye udfordringer.
Ekspertisen, der var opnået gennem arbejdet med fremstilling af belysningsglas - store
opale lampeskærme i tre lags overfangsglas - blev det, der skulle bære videre.

Værkets traditionelle store produktion af presseglas og halvautomatglas var afsætnings-
mæssigt trængt. Det pressede husholdningsglas var ikke længere på mode, henkog-
ningsglas var afløst af dybfryseren. Mælkeflasker blev afløst af pap og karton og var i
øvrigt for dyre at producere på værkets halvautomater, der var behov for at finde andre
produktområder – hvad var man god til? – hvad kunne sælges?
I 1957 vendte Jacob E. Bang tilbage til glasindustrien med ansættelse på Kastrup
Glasværk. Det satte gang i en udvikling, som også kunne mærkes i Odense. Flere af
J.E.B.’s kunstglasserier er fremstillet i Odense f. eks. Natblå serie - 1959, Capri serie -
1961, Antikgrøn serie - 1964.

Hyttemester Otto Brauer, som virkeligt kendte værkets formåen, havde også en kunst-
ner gemt i sig, han tegnede forskelligt kunstglas, i 1962 blev hans gulvvaser sat i pro-
duktion. Det var en meget krævende produktion, store emner der var vanskelige at
blæse ud med deres kantede facon samt farver og opalt overfang. Glasværket viste,
hvad det formåede. Otto Brauer havde med sin dybe tekniske indsigt formået at
modernisere de mange farver værket evnede at producere.
Gulvvaser se side 4-5.

I 1965 døde Jacob E. Bang få måneder før sammenslutningen af Kastrup og Holme-
gaard Glasværker. Efter sammenslutningen fortsatte Glasværket i Odense en målrettet
tilpasning af produktionen til Mundblæst Kunst og Brugsglas. Halvautomaterne var stop-
pet og presser kom med tiden kun sjældent i brug, i slutningen af 70’erne var de med-
arbejdere, som forstod at betjene maskinerne heller ikke længere på Glasværket. Der
blev i 1966 holdt rejsegilde på en sammenbygning af hytte og sliberi, således man fik en
sammenhængende produktionslinie for den mundblæste produktion. I hytten var der i
1964 bygget énpotteovne, som gav et fleksibelt system for smeltning af de forskellige
glasfarver. I 1968 ophørte hele den mundblæste produktion i Kastrup og blev flyttet hen-
holdsvis til Holmegaard og Odense. En stor del af J.E.B.’s kunstglas blev dog i forvejen
fremstillet i Odense, og drikkeglas på stilk var ikke rigtigt en teknik man beherskede i
Odense.
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I 1967/68 produceredes Carnaby serien . En serie Per Lütken havde tegnet til Odense
Afdelingens overfangsteknik.
Carnaby se side 6-7.

Michael Bang - søn af Jacob E. Bang - blev i 1968 ansat som kunstner i Kastrup Holme-
gaard med fast tilknytning til glasværket i Odense. Allerede omkring årsskiftet 68/69 var
et af M.B.’s mere markante kunstglasdesigns klar til markedsføring. Kunstglasserien fik
navnet ”Napoli”.
Napoli se side 8.

Michael Bang samarbejdede godt med glasmagerne i Odense, og han var ligesom sin
far meget respekteret. Man kunne høre bemærkninger fra glasmagerne som: ”Michael
tegner ting vi kan lave, han ved, hvordan vi arbejder”. M.B. så de kunstneriske mulig-
heder i de teknikker glasmagerne beherskede. Fra produktionen af lampekupler i opalt
overfang var præcision i blanding af menge og smeltning af glas indarbejdet. Mange
glasmagere var øvede i at blæse store emner, opdrive opalglas og omlægge kanter,
blandt andet opnået i Odenses traditionelle produktion af Cupidokupler, hvor Odenses
Cupidokupler adskiller sig fra de fleste andre værkers ved at være opdrevne og med
omlagt kant. M.B. udnyttede for alvor den kunnen i husholdningsserien Palet og senere
i lampeprogrammet. Med Palet serien slog Glasværket i Odense igen sin faglige kunnen
fast - også internationalt.

Palet blev en meget stor og omfattende serie, hvor der lanceredes nyheder i perioden
1970 – 75. I det indsatte katalog er der vist 216 varianter, og dette katalog indeholder
ikke alle varianter, eksempelvis er de velkendte fade ikke med. I samme periode lan-
ceredes flere designs af M.B.. I farvet overfang på kunstglasområdet: Regnbueserien
og på belysningsområdet lamperne Astronaut og Bowler.
Palet side 9-12.
Regnbueserien side 13-14.
Astronaut side 15-16.
Bowler side 17-18.

Det forsøgtes i 1976 at følge Paletserien op med en mere prisbillig køkkenserie ”Køk-
ken & Bord”, den blev dog aldrig nogen succes. I 1983/84 forsøgte Michael Bang igen
med en køkkenserie, han kaldte den ”Etcetera”. I den forsøgte han at kombinere char-
men fra Palet med prisbillig produktion fra Køkken & Bord. Serien var i en svagt trans-
parent opaline kun i hvid og uden de omlagte kanter, der kendes fra Palet. Hankene på
sildeskålene viste sig at blive et problem, fordi skålene var i meget tyndere glas og der-
for meget lettere. De væltede af vægten fra massive hanke, så det blev nødvendigt at
blæse luft i hankene. Det var svært at styre graden af tranparens i det opaline glas, hvil-
ket gav en dårlig opsortering, alt i alt blev serien dyrere end forventet, men resultatet var
smukt.
Køkken & Bord side 19-20.
Etcetera side 21-22.
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Napoli, design: Michael Bang
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Etcetera,design Michael Bang
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Etcetera, design Michael Bang

H 45, D 85                    H 85, D 125                                 H125, D 185

H 45, D 85            H 55, D 115                       H 60, D 150


